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ชุดท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบับประจ�ำเดือน กุมภำพันธ์ 2561

26  กุมภาพันธ์  วันสหกรณ์แห่งชาติ
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สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  

จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่าน... 

พบกนัเช่นเคยในฉบบัของเดอืน กมุภาพันธ์ 2561 ซึง่เป็นเดอืน

ทีมี่จ�านวนวนัน้อยทีสุ่ด คอื 28 วนั และในเดอืนนีว้ยัรุ่นหนุม่สาว

กจ็ะนกึถึงวนัแห่งความรัก คอืวนัที ่14 กมุภาพันธ์ ซึง่เป็นวนัวาเลนไทน์ 

เป็นเดอืนทีอ่บอวลไปด้วยความสุข และได้แสดงความรัก ความห่วงใย

ไปถงึคนทีเ่ราปรารถนาดแีละอยากให้เขามคีวามสุข ส่วนวนัทีม่ี

ความส�าคญัเกีย่วกบัการสหกรณ์ของประเทศไทย คอืในวนัที ่26  

กุมภาพันธ์ ของทกุปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” เป็นการร�าลึก

ถงึพระกรุณาธิคณุของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ 

พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย เนือ่งจากเป็นวนัทีม่กีารจดทะเบยีน

สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย  คอื สหกรณ์วัดจนัทร์ไม่จ�ากัดสนิใช้ 

ทีอ่�าเภอเมืองฯ จังหวดัพิษณุโลก ซึง่ได้มีการจดทะเบยีนเมือ่วนัที่  

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 โดยมีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น

พิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก ท�าให้มี

นิติบุคคลสหกรณ์แรกในสยามประเทศของเราครับ  

ส่วนเนือ้หาในวารสารฉบบัประจ�าเดอืนกมุภาพันธ์นี ้มีเร่ือง

ที่น่าสนใจต่างๆ ให้ติดตามดังนี้ครับ ใน คอลัมน์ประธานแถลง 

ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ได้พูดถึงเร่ืองการปฏิรูปสหกรณ์ฯ 

โดยคณะท�างานที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ 

มกีารประชุมปฏบิตักิารเพ่ือการปรับปรุง ตรวจสอบข้อบงัคบัและ

การแก้ไขระเบียบต่างๆ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์และแก้ปัญหาหนี้ 

NPL ที่มีอยู่จ�านวนมาก ในคอลัมน์คุยกับผู้จัดการ ได้น�าเสนอ

แนวทางในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเพียงพอในแต่ละเดอืน 

โดยเน้นเร่ืองการท�าบญัชีรับ–จ่าย ทีท่กุคนสามารถน�าไปปฏบิตัิ

ได้ครับ เร่ืองทีน่่าสนใจต่อไปคอื คอลมัน์รายงานจากห้องประชมุ 

บทบรรณาธิการ
นายวิทยา ถาวรกันต์

081-725-9659

โดยท่าน ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ซึ่งได้สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ท�าให้ทราบความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ ซึ่งในเดือนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเร่ือง เช่น 

การแต่งตัง้คณะทีป่รึกษาในคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ

ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561 เป็นต้น ในคอลัมน์แวดวงสินเชื่อได้

เขียนถึงเร่ืองการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ตอนที่ 1 ซึ่งอาจจะมีหลายตอน 

สมาชิกลองต้องตดิตามอ่านดคูรับ มเีนือ้หาทีน่่าสนใจ และท�าให้

เข้าใจในระบบสหกรณ์มากขึน้ครับ ในคอลมัน์ติดตามหน้ีสนิ ใน

เดอืนนี ้ได้เสนอรายงานการตดิตามหนี ้NPL เป็นรายหน่วยงาน  

คอลมัน์มมุบ�านาญ กเ็ป็นเร่ืองต่อจากฉบบัทีแ่ล้วซึง่เป็นการแนะน�า

สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการบ�านาญได้กู้เงินสวัสดิการเพ่ือ

ประกอบอาชีพเสริม และประสบผลส�าเร็จอย่างไร ต้องอ่านดคูรับ  

ส่วนคอลมัน์ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจฯ แจ้งเร่ืองสมาชิกค้างช�าระ

เงินสงเคราะห์ศพ  ในกรณีที่สมาชิกซึ่งอยู่ระหว่างการค้างช�าระ 

จะมีผลท�าให้ทายาทผู้รับผลประโยชน์อาจมีปัญหาในการขอรับ

สิทธิประโยชน์เป็นอย่างไรต้องติดตามครับ ในคอลัมน์ถามมา

ตอบไป สมาชิกอยากรู้ว่า ท�าไม เดี๋ยวนี้การกู้เงินสหกรณ์ฯ ถึง

ได้ยุ่งยากมาก สมาชิกถามมาน่าสนใจ ลองอ่านดคูรับ ส่วนคอลัมน์

สุดท้าย เป็นเร่ืองสาระน่ารู้กับครูนนท์ สลับหมนุเวยีนเสนอเร่ือง

น่ารู้ให้สมาชิกได้อ่านประดับความรู้

อยากรู้เร่ืองสหกรณ์ของเรา  ต้องอ่าน วารสารสหกรณ์ครูนนท์ 

พบกันฉบับต่อไป สวัสดีครับ......

ต่อจากหน้า 5

ประเด็นที ่5 เร่ือง การแต่งตัง้คณะท�างานเกีย่วกบัปรังปรุงระเบยีบ 

ข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันและชัดเจน ตามมติที่ประชุมใหญ่

สามญัประจ�าปี 2561 ประชุมคร้ังที ่1/2561 โดยผูแ้ทนสมาชิกประชุม

เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2561 เพ่ือด�าเนนิการปรับปรุงระเบยีบ, ข้อบงัคบั

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ให้เป็นปัจจุบันและชัดเจน เพ่ือ

การปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

1. นายสนิท   พ�านัก  ประธานกรรมการ

2. นายทวีสิทธ์ ฉิ่งแก้ว  กรรมการ

3. นายสมศักดิ์ เทศเซ็น  กรรมการ

4. นายบพิธ  มาธุระ  กรรมการ

5. นายสุนทร  สมปรีดา  กรรมการ

6. นายทวีศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ

7. นางปรีดา  เขียวสะอาด กรรมการ

8. นายชูชาติ  กาญจนธนชัย กรรมการ

9. นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี กรรมการ

10.นายวิทยา ถาวรกันต์ กรรมการ

11.นายฉันทิชย์ ศรีทอง  กรรมการ

12.นายบังเอิญ อิ่มจิตร  กรรมการ

13.นายรังสิมันต์ ยาละ  กรรมการ

14.นายมานัส บรรจงใหม่  กรรมการ

15.นายไพบูลย์ ปิ่นมังกร กรรมการและเลขานุการ

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการฯ รับทราบ, อนมัุตพิร้อมกับ

นดัหมายคณะกรรมการประชุมแล้ว ซึง่ถอืว่าเป็นโอกาสดทีีส่หกรณ์จะมี

ผูแ้ทนสมาชิกเข้าร่วมแก้ปัญหาวางแนวทางให้สหกรณ์เดนิต่อไปด้วยดี

ส่วนประเด็นอื่นๆ จะขอรายงานให้ทราบในฉบับถัดไปนะครับ  

สวัสดีครับ

 ภาพสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย  คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้
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ประธานแถลง
ดร.ชชูาติ กาญจนธนชยั

081-533-8115

สวัสดีครับสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด 

ที่เคารพทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2561 เรื่องของ

การปฏิรูปสหกรณ์ฯ เราคณะกรรมการได้ประชุมนัดแรก

ไปแล้วโดยตรวจสอบทบทวนข้อบังคับของเดิมทั้งหมด

ว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง นัดต่อไปจะพยายาม

เร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วจะได้มาดูเร่ืองระเบียบต่างๆ ของ

สหกรณ์ฯ  ปัญหาของเราในปีนี.้....เป็นลูกหนี ้NPL รายย่อย

ของเราเองที่ไม่ยอมมาช�าระให้สหกรณ์ฯ เราต้องด�าเนินคดี

กับผู้กู้และผู้ค�้าประกันต่อไปอย่างจริงจังการแก้ไขระเบียบ

ว่าด้วยเงินกู้ก็ต้องรีบด�าเนินการโดยสมาชิกกลุ่มเส่ียงควร

กู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา จะท�าให้ไม่เส่ียงต่อการเป็นหนี้สูญ

การเร่งรัดหนี้สูญก็ต้องรีบด�าเนินการโดยขอความร่วมมือ

กับผู้มีหนี้ที่หักเงิน ณ ที่เก็บเงินดังกล่าวส่งให้กับสหกรณ์ฯ 

และจะดคู่าตอบแทนให้กบัผูจั้ดเกบ็และถ้าจัดเกบ็ไม่ได้ครบ

จะลดค่าจัดเก็บลงหรือไม่ต ้องมาพูดคุยกับทั้งที่ เป ็น

หัวหน้าหน่วยจัดเก็บ และเจ้าหน้าที่.......จัดตั้งกองทุน

ช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน และสินเช่ือช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

ดอกเบี้ยต�่าขณะนี้ก�าลังด�าเนินการต่อไปการจัดต้ังกองทุน

พัฒนาสหกรณ์ฯ โดยน�าเงินทีเ่ป็นก�าไรจากการขายสินทรัพย์

มาปรับปรุงสหกรณ์ฯ การท�าลานจอดรถ หรือที่ท�าการของ

สมาคมครูอาวุโสนนท์ได้มอบหมายกันไปแล้ว อยู่ในขั้น

ตดิตามงาน และภายใน 3 เดือน จะมีความชัดเจนเกิดขึ้น

ในหลายประเด็น 

การก�าหนดหน่วยเลือกตั้งใหม่ของข้าราชการบ�านาญ 

เขต 2 ซึ่งมีการเรียกร้องกันมากจะให้เลือกที่โรงเรียนชุมชน

วัดบางไผ่ ก็ต้องให้คณะกรรมการปฏิรูปสหกรณ์ฯ ของเรา

จัดท�าและต้องเป็นระเบียบโดยมติคณะกรรมการต้องท�า

โดยเร็ว เพราะต้องแจ้งให้ข้าราชการบ�านาญทราบเป็น

การล่วงหน้า จะได้มคีวามเข้าใจตรงกนั นโยบายการประหยัด

ลดต้นทนุยังเป็นนโยบายทีส่�าคญั และด�าเนนิการต่อไป รวมทัง้

การเข้าสู่สหกรณ์สีขาวก็ต้องรีบเตรียมรับการประเมนิเพ่ือ

สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

สหกรณ์ฯ ของเราต่อไป การขายสินทรัพย์ทีจั่งหวดัน่านกรี็บ

ด�าเนนิการต่อไป.....ถ้าขายได้ การค�า้หนีส้งสัยจะสูญอกี 4 ปี 

อาจลดลงไปได้ ถ้าเราขายได้ก�าไรมากที่รีบขายก็เ พ่ือ

ประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เป็นหลัก การเมืองคงจะเบาลงไป

เพราะพ่ึงผ่านการเลือกตั้งไป แต่คงจะกลับมาอีกคร้ังถ้ามี

การเลือกต้ังใหม่ ผมและคณะกรรมการต้องรีบท�างานตลอด

เวลา โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปสหกรณ์ฯ ที่เราแต่งตั้งจาก

ที่ประชุมใหญ่มาช่วยท�างานให้กับเราอกีแรงหนึง่ ซึง่เป็น

ตวักลางและจะรับทราบปัญหาของสหกรณ์ฯ เราอย่างแท้จริง 

โดยไม่มีปกปิดไว้อีกเช่นอดีตต่อไป

ในปีใหม่จะใช้ผู้ตรวจกิจการจากภาคเอกชน จะเร่งวัน

ให้เข้าตรวจสอบเมื่อสินสุดปีบัญชีตั้งแต่ต้นปี คิดว่าปีหน้า

เราจะจัดประชุมใหญ่และเลือกตัง้ได้เร็วกว่าทกุปีทีผ่่านมาครับ 

ขอบคณุสมาชิกทกุท่านทีไ่ด้ให้ก�าลังใจในการท�างานของพวกเรา

มาโดยตลอด กราบขอบพระคุณครับ

เมือ่วนัเสาร์ที ่10 กมุภาพันธ์ 2561 ผมและคณะกรรมการ

ผู้จัดการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้เกินทางไปเข้าร่วม

ประชุมเนื้อหาพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลางชัยนาท มี

การบรรยายที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสหกรณ์ของเรา

อภิปรายโดยท่านอัยการปรเมศ อินทรชุมนุม ณ โรงแรม

ชัยนาทธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จึงอยากจะให้มา

บรรยายให้ผู ้แทนสมาชิกและผู ้สังเกตการณ์ฟ ังบ ้าง

คงจะจัดเร็วๆ นี้ครับ

สวัสดีครับ



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร4

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน เดือนมกราคมผ่านไปแล้ว

อย่างรวดเร็ว และสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมค่อนข้างมากส�าหรับ

สมาชิก  ซึง่เมือ่คราวประชุมใหญ่วสิามญัท่ีผ่านมาทีป่ระชุมใหญ่

ได้คัดเลือกผูแ้ทนสมาชิกจ�านวน 7 ท่าน เข้ามาช่วยให้ข้อเสนอแนะ

และท�างานร่วมกนักบัคณะกรรมการด�าเนนิการบางส่วน โดยตัง้เป็น

คณะท�างานเพ่ือดูในข้อบังคับของสหกรณ์และระเบียบของ

สหกรณ์ฯ เพ่ือให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์

ในปัจจุบัน ซึ่งผู้แทนของสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมา 

ทุกท่านเต็มใจและพร้อมจะให้ค�าปรึกษา เสนอแนะแก่สหกรณ์

เป็นอย่างดี ถ้ามีความคืบหน้าประการใดจะรายงาน ให้สมาชิก

ทราบเป็นระยะๆ ครับ

ฉบบันีผ้มอยากให้สมาชิกทกุท่านจัดท�า “ปฏิทนิรับ - จ่าย” 

เพ่ือให้เกิดเป็นความเคยชิน เราจะได้ทราบรายรับ รายจ่าย 

การเตรียมการ หากเกดิเหตฉุกุเฉนิ เราได้เตรียมการส�ารองจ่าย

ไว้เพียงพอหรือไม่ครับ เดอืนมกราคมผ่านพ้นไปไปอย่างรวดเร็ว 

และกาลเวลาก็จะน�าพาค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่มาหาเราในอีกไม่ช้า

เช่นกนั ย่ิงถ้าเราไม่เตรียมตวัไว้ล่วงหน้ากเ็ป็นไปได้สูงว่าเงินใช้จ่าย

ประจ�าวันของเราจะเหลือน้อยลง ในที่สุดหลายคนก็ต้องไป

หยิบยืมเหมือนในข่าวทุกๆ ปี ว่าจะต้องไปพ่ึงพาโรงรับจ�าน�าที่

หลายจังหวดัต้องส�ารองเงินถงึหลักร้อยล้านในช่วงใกล้เปิดเทอม 

เล่นแชร์ กู้สหกรณ์ ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด ไปจนถึง

การกูเ้งินนอกระบบ หากอยากจะชิลๆ สบายๆ เมือ่วนัทีต้่องจ่ายเงิน

มาถึง ก็อยากจะชวนให้มาเตรียมตัวให้พร้อม (หรอือย่างน้อยก็

พร้อมมากทีสุ่ด) ซึง่แน่นอนว่ารายละเอยีดในชีวติของแต่ละคน

มีความแตกต่างกัน แต่น่าจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ได้ทุกคน 

1. จดรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกเดือน และค่าใช้จ่าย

ก้อนใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในตารางที่แบ่งเป็นรายเดือน เพ่ือ

จดบันทึกประมาณการรายรับ และค่าใช่จ่าย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 

กลุ่มใหญ่คือ

1.1 ค่าใช้จ่ายที่รู้ล่วงหน้าทั้งก�าหนดเวลาและจ�านวนเงิน 

เร่ิมตัง้แต่ค่าใช้จ่ายจ�าเป็น เช่น ค่าเทอมลูก ค่าต่อเตมิบ้าน ค่าประกนั  

ไปจนถึงค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและความฝัน เช่น เงินให้พ่อแม่

ช่วงสงกรานต์ แต่งงาน ท่องเที่ยว หรือเงินช็อปปิ้ง ที่บางคน

จ่ายไปเร่ือยๆ ไม่เคยรู้ว่าจ่ายไปเดือนละเท่าไหร่ ก็ควรท�าให้รู้

ด้วยการตั้งงบประมาณต่อเดือนไม่เกิน 5-10% ของเงินเดือน 

แล้วไม่ใช้เกินงบที่ตั้งไว้

1.2 ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่รู้ล่วงหน้า แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทีรู้่ว่ามแีน่นอน 

แต่ก�าหนดเวลาและจ�านวนแน่นอนไม่ค่อยได้ เช่น เงินใส่ซอง

งานแต่งงาน งานบญุ และเหตไุม่คาดฝัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล

ส่วนที่เกินประกันสุขภาพหรือสวัสดิการที่มี รถเสีย เงินส�ารอง

ใช้จ่ายช่วงตกงาน  ในส่วนค่าใช้จ่ายทีรู้่ว่ามแีน่นอนลองประมาณ

ดวู่าจะต้องใช้เท่าไร เช่น เดอืนตลุาคม – พฤศจิกายน ของทกุปี 

มักจะได้ซองกฐินและการ์ดแต่งงานรวมกันประมาณ 10 ซอง 

ก็จดลงในตารางของ 2 เดือนนั้นได้เลย ส�าหรับเหตุไม่คาดฝัน

ให้ค�านวณดวู่าเกบ็เงินออมเผือ่ฉกุเฉนิครบ 6 เท่าของค่าใช้จ่าย

จ�าเป็นต่อเดือนแล้วหรือยัง  ถ้ายังไม่ครบควรรีบเก็บให้ครบ

โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้ตัวเอง

2. จดรายรับทีค่าดว่าจะได้ลงในช่องของแต่ละเดือน เงินเดอืน 

โบนสั ค่าจ้าง ค่าเช่าบ้านหรือคอนโดทีป่ล่อยเช่า เงินปันผลสหกรณ์ฯ 

กองทุนรวม หุ้น ดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น

3. เอารายรับและค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนมาหักลบกัน 

กจ็ะเหน็ว่าบางเดอืนเงินเหลือ บางเดอืนไม่พอ ดงันัน้ ส่ิงทีต้่องท�า

คือ เดือนไหนที่มีเงินเหลือให้เก็บทันทีที่ได้เงินมา เพ่ือไว้ใช้

ส�าหรับเดอืนทีเ่งินไม่พอ โดยเปิดเป็นบญัชีแยกต่างหากไม่ปนกนั

กบัเงินเดอืน แล้วตัง้ใจมัน่ว่าจะไม่ถอนออกมาเดด็ขาดถ้ายังไม่

ถึงเวลาต้องใช้  และหากท�าแล้วยังเจอเดือนที่เงินชอร์ตให้ลอง

ทบทวนค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกครั้ง เพื่อหารายการที่สามารถลดลง

หรือตดัออกได้ หรือหารายได้เพ่ิมแต่เนิน่ๆ เพ่ือให้มีเงินพอรับมือ

ในเดือนนั้น หรือวางแผนออมเงินหรือลงทุนตามความเส่ียงที่

รับได้แยกส�าหรับรายการใดรายการหนึ่งไปเลยก็เป็นทางเลือก

ที่หลายคนนิยมท�ากัน 

หวัใจส�าคัญของการรักษาตัวให้รอดในแต่ละเดือน ด้วยวิธี

ที่ว่ามานี้ก็คือ คิดให้ละเอียดรอบด้านที่สุด เพื่อที่จะได้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายก้อนไหนที่หลงลืมไปจนท�าให้

เกิดภาวะเงินขาดมือระหว่างปี และอย่าลืมปรับแผนถ้าจ�าเป็น

ทนัททีีรู้่ตวัเลขรายรับและค่าใช้จ่ายจริง ถ้าท�าได้ตามนี ้กจ็ะม่ันใจ

ได้ว่าแม้ค่าใช้จ่ายทัง้แบบเดมิๆ และแบบใหม่จะมาหา แต่ปัญหา

เงินไม่พอใช้จะไม่เกิดขึ้นซ�้าหรืออย่างน้อยก็เบาสบายกว่าที่

ผ่านมาแน่นอน

แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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อ่านต่อหน้า 2

รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่านครับ ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้

ขอรายงานสรุปประเด็นส�าคัญ จากที่ประชุมของคณะกรรมการ

ด�าเนนิการชุดที ่59 ในเดอืนมกราคม ซึง่เป็นเดอืนทีค่ณะกรรมการ

ชุดใหม่ได้เริ่มท�างานมาแล้ว 1 เดือน คณะกรรมการชุดใหม่นี้รู้สึก

กระฉับกระเฉง ขะมักเขม้น เพ่ือเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ของสหกรณ์ 

ให้ดีขึ้น ตั้งแต่ต้นปีรอดูผลงานกันนะครับ ซึ่งมีผลการประชุม

พอสังเขปดังนี้ครับ

ประเด็นที ่1 ประธานเน้นก�าชับ ในปี บญัชี 2561 นีจ้ะด�าเนนิการ 

เกีย่วกบัการตดิตามยอดหนี ้NPL ให้เดด็ขาด และมมีาตรการทีชั่ดเจน

เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ, แนวปฏบิตัิ

ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั เพ่ือแก้ไขปัญหาเกีย่วกบั

ยอดหนี ้NPL ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ รายย่อย ทีส่ะสมมานานมิฉะนัน้

สหกรณ์ฯ ของเราก็จะพบกับสภาพย�่าแย่แบบนี้ตลอดไป จึงขอ

ความร่วมมอืคณะกรรมการทกุท่าน ช่วยกนัระดมความคดิ แรงกาย 

แรงใจ แก้ปัญหาต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ของเราอย่างจริงจัง

ประเด็นที่ 2 รายงานทางสถานะทางการเงิน ประจ�าเดือน 

ธันวาคม  2560 เพราะการประชุมประจ�าเดือนจะต้องใช้ข้อมูล

ย้อนหลัง 1 เดือน อย่าเข้าใจผิดว่าสหกรณ์ท�างานล่าช้านะครับ 

โดยสรุปสถานะทางการเงินดังนี้

- ปัจจุบนัสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จ�านวน 11,137 คน ลดลง

จากเดอืนก่อน 6 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,330 คน เพ่ิมขึน้

จากเดอืนก่อน 6 คน รวมปัจจุบนัสหกรณ์มีสมาชิกทัง้ส้ิน 12,467 คน

- ทนุด�าเนนิงาน มี 8,282.17 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากเดอืนก่อน  

39.14 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

  1. เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 26.71  ล้านบาท

     2. เงินกู้ยืม (ลดลง) 10.08  ล้านบาท

     3. ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 6.48  ล้านบาท 

   4. หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 0.27  ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

  1. สหกรณ์มเีงินสดและเงินฝากธนาคาร 229.58 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 102.82 ล้านบาท

  2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง)  0.50  ล้านบาท

  3. เงินลงทุน  (ลดลง)  80.00  ล้านบาท

  4. เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น  13.08  ล้านบาท

  5. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง)  0.05  ล้านบาท

  6. สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น  3.78 ล้านบาท

*** เป็นผลท�าให้มกี�าไรสทุธ ิจ�านวน 30.92 ล้านบาท เพิม่ข้ึน

จากเดือนก่อน 15.80 ล้านบาท

ประเด็นที่ 3 เร่ือง การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ใน

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ว่าด้วยที่ปรึกษา 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมดังนี้ 

1.นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตรองอธิการบดีส�านักงาน 

  คดีอาญา

2.นายก�าจัด คงหนู ผู้อ�านวยการ สนง.สพป.นนทบุรี เขต 1  

3.นางธรรมพร แข็งกสิกร ผู้อ�านวยการ สนง.สพป.นนทบุรี  

  เขต 2 

4.นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อ�านวยการ สนง.สพม. เขต 3

5.นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

6.นายวิมล สิชณรังสี อดีตที่ปรึกษา บริษัท SCG 

7.นายสุวิชช ไชยกูล หัวหน้าส�านักงานทนายความ

8.นายจารึก ศรีเลิศ อดีตรักษาการผู้อ�านวยการ สนง.สพม. 

  เขต 3 

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ รับทราบ, อนุมัติ 

มอบฝ่ายจัดการท�าค�าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา

ประเด็นที่ 4 เร่ือง การพิจารณาสวัสดิการสงเคราะห์กรณี

ส่ิงปลูกสร้างประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ ชุดที่ 58/2560 

ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้ท�าประกาศเกี่ยวกับ

การย่ืนขอรับสวสัดกิารสงเคราะห์กรณส่ิีงปลูกสร้างประสบอทุกภยั  

และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ครบก�าหนดระยะเวลาการยื่น

ขอรับสวัสดิการ มีสมาชิกฯยื่นขอรับสวัสดิการฯ จ�านวน 73 ราย 

และจากการตรวจสอบคณุสมบัตมีิสมาชิกฯ ไม่เป็นไปตามระเบยีบ 

จ�านวน 4 ราย คงเหลือ สมาชิกฯที่คุณสมบัติ ครบจ�านวน 69 ราย      

ที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการฯ มอบ ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี 

นายวทิยา น้อยประเทศ นายรังสิมนัต์ ยาละ และ นายวนัชัย ศรีเพ็ง 

เป็นคณะกรรมการพิจารณา และเม่ือวนัที ่23 มกราคม พ.ศ.2561 

เวลา 10.00 น. คณะกรรมการที่รับมอบหมายได้ประชุมและ

พิจารณาดังนี้

สมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการฯ จ�านวน 73 ราย

- ขาดคุณสมบัติ จ�านวน 4 ราย เนื่องจากสมาชิกช�าระหนี้

ไม่เป็นปกติ

- เอกสารไม่ครบ จ�านวน 3 ราย        

- ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ�านวน 2 ราย 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกรฯ 1.อนมัุต ิจ�านวน 63 ราย  2. อนมุตัิ

ในหลักการ จ�านวน 5 ราย (เอกสารไม่ครบ, ไม่มช่ืีอในทะเบยีนบ้าน) 

โดยมอบเจ้าหน้าที่ติดต่อและน�ามาก่อนการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนนิการ  3.อนมุตั ิรายละ 1,200 บาท สมาชิกทีไ่ด้รับสวสัดกิารฯ 

จ�านวน 69 ราย รายละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 82,800 บาทแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตอนที่ 1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยทัว่ไปกรู้็กนัว่าเป็นสหกรณ์ทางการเงิน

สถาบนัหนึง่ทีแ่ตกต่างกบัสถาบนัการเงินประเภทอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ธนาคาร เงินทนุหลักทรัพย์ เครดติฟองซเิอ และไฟแนนท์ เพราะสหกรณ์

เป็นสถาบนัการเงินของกลุ่มคนทีมี่อดุมการณ์ทางความคดิ และมี

หลักการในแนวทางเดยีวกนั เพ่ือพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึง่กนัและกนั 

ดงันัน้ก�าเนดิการก่อตัง้สหกรณ์นัน้มาจากการระดมสรรพก�าลังของ

สมาชิกที่มีอาชีพเดียวกัน เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือพื้นที่

เดียวกัน เช่น กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือทั้งสามอย่างเลย 

เช่น สหกรณ์การเกษตร มุ่งเน้นการหาทุนให้สมาชิกได้น�าไปใช้ให้

เกดิประโยชน์ในทางเศรษฐกจิ และสังคมแก่สมาชิกและชุมชนของ

สมาชิก โดยการระดมคน  ระดมทนุ และระดมความรู้  ซึง่หากเราได้ศกึษา

การก�าเนิดก่อตั้งสหกรณ์นั้นจะพบและมองเห็นว่าการกู้เงินจาก

กลุ่มนายทนุ หรือสถาบนัการเงินในขณะนัน้ประชาชนถกูเอารัดเอาเปรียบ 

แนวทางในการรวมกันเป็นสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่

เดอืดร้อนของสมาชิกได้ จึงเป็นทีน่ยิมไปโดยทัว่ และเกดิการพัฒนา

รูปแบบไปอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

แต่การจะท�าให้งานสหกรณ์เจริญก้าวหน้าบรรลุวตัถุประสงค์

และอุดมการณ์ตามที่ตั้งไว้นั้นจัดท�าได้ยาก เพราะปัจจัยหลักใน

การบริหารโดยกฎหมายก�าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ

ด�าเนนิการสหกรณ์จ�านวนหนึง่ในสองของคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ฯ ทัง้หมดทกุปี และการถกูจ�ากดัสิทธิในการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไว้เพียงไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

เป็นผลให้การพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืนท�าได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

เกิดความไม่ต่อเนื่องในการบริหารกิจการ และการด�าเนินนโยบาย

เท่าทีค่วร ย่ิงกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ทีไ่ด้รับเลือกตัง้เข้าไปเป็น

กรรมการสหกรณ์ฯคร้ังแรก และเป็นกรรมการใหม่ที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์กบัการงานสหกรณ์มาก่อน กว่าจะเข้าใจระบบงานสหกรณ์

ได้ชัดเจนกต้็องใช้เวลาไปแล้ว และเม่ือเข้าใจพร้อมมปีระสบการณ์

มากพอเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ก็หมดวาระลงเสียแล้ว ความตั้งใจจะ

พัฒนาสหกรณ์ฯก็ต้องหยุดชะงักไป ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ก็

เป็นส่วนที่ส�าคัญที่จะท�าให้สหกรณ์ส�าเร็จตามความมุ่งหมายนั้น 

แต่ยังคงพบได้เสมอๆว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอุดมการณ์

และหลักการสหกรณ์เท่าทีค่วร เมือ่ใดทีท่กุภาคส่วนของสหกรณ์ฯ 

สามารถเข้าใจตรงกันว่าระบบสหกรณ์นั้นมีจุดมุง่หมายโดยรวม

เพ่ือชุมชน กลุ่มทีต่นสังกดัอยู่หรือสังคมมากกว่าที่จะมองที่ตนเอง

เป็นหลัก ข้าพเจ้าเช่ือมั่นโดยระบบสหกรณ์ในบั้นปลายชีวิตของ

สมาชิกที่จะต้องอยู่ดีมีสุขแน่นอน 

 ดังนั้น ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ ในการบริหารงานสหกรณ์ใน

เรื่องการด�าเนินงาน ด�าเนินกิจการ และการบริหารองค์กรสหกรณ์

อย่างถูกต้อง  ความรู้ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัข้อบังคบั และกฎหมาย 

โดยสรุปความรู้ความเข้าใจกับมวลสมาชิก และคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ฯร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินของสหกรณ์ต่อไป หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่

ผูท้ีส่นใจด้วย  ว่าไปแล้วเมือ่สหกรณ์ฯ นัน้เป็นสถาบนัทีจั่ดหา “ทนุ”  

มาให้สมาชิกได้น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ดงันัน้หน้าทีข่อง

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่

ส�าคัญคือ การบริหารเงินทุนสหกรณ์ตั้งแต่การจัดหาเงินทุน

ให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก  การด�าเนนิการให้สมาชิก

ใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียกเก็บเงินทุนคืนจาก

สมาชิกเพ่ือให้สมาชิกอืน่ได้น�าไปใช้อกีต่อได้ ซึง่หากคณะกรรมการฯ

ด�าเนนิการทางการเงินจนเป็นทีเ่สียหายท�าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์

ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกีย่วกบัการเงิน  

การบญัชี หรือฐานะการเงิน คณะกรรมการฯอาจต้องรับผดิทางปกครอง

ด้วยการถูกถอดถอนความเป็นกรรมการ หรืออาจถูกด�าเนินคดีทั้ง

ทางอาญาหรือทางแพ่ง โดยเฉพาะหากคณะกรรมการฯ บริหารนอก

อ�านาจหน้าทีห่รือบริหารด้วยความประมาท ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั หรือระเบยีบ กรรมการนัน้ๆ จะต้องรับผดิชอบเป็นการเฉพาะตวั  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารการเงินของสหกรณ์เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 

และกฎหมาย ในตอนแรกเร่ิมจัดตัง้สหกรณ์จัดหาทนุให้สมาชิกกูยื้มได้

มีแต่เพียง “เงินค่าหุ้น” ซึ่งเมื่อด�าเนินกิจการไปได้ระยะหนึ่งก็มี 

“เงินรับฝาก” นอกจากนัน้หากสหกรณ์ไม่มีเงินทนุพอทีจ่ะให้สมาชิก

กูยื้มสหกรณ์กต้็องหาเงินจากแหล่งทุนต่างๆ ในรูปแบบของ “เงินกู้” 

กูยื้มมาลงทนุ และเม่ือผลประกอบการมกี�าไรสหกรณ์กจ็ะเร่ิมมีเงิน

ทีเ่ป็นของสหกรณ์เองนัน่คอื “ทนุส�ารอง” ซึง่การบริหารจัดการเงิน

แต่ละส่วนของสหกรณ์ทัง้ 4 ส่วน ได้มกีฎหมายบญัญตักิ�าหนดวธิกีาร

จัดการไว้ว่าสหกรณ์สามารถจะด�าเนนิการอย่างไรได้บ้าง ซึง่ต่างจาก

การบริหารการเงินในธุรกิจอื่น ทั้งนี้เพ่ือให้สหกรณ์มีความมั่นคง

ด้านการเงินนั่นเอง

ในเม่ือสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนที่จะให้สมาชิกกู้ยืมจึงมีว่า

สหกรณ์ฯ สามารถปล่อยเงินกู้ได้เท่าไร ตอบได้ว่า สหกรณ์ฯ 

สามารถก�าหนดความสามารถในการกู้เงินของมวลสมาชิกเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความจ�าเป็นทั้งหมดโดยรวมได้เท่าไรน้ัน 

ต้องพิจารณาที่เงินทุนของสหกรณ์ว่ามีเพียงพอเท่าไร และเมื่อ

พิจารณาต้นทุนของเงิน (Cost of fund) เราจะพบว่าต้นของเงิน

ค่าหุน้คือ เงินปันผล ซึง่โดยปกตเิงินปันผลจะมผีลต่างจากดอกเบีย้

อ่านต่อหน้า 8
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมขอ

รายงานการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ให้ทราบดังนี้

การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด จัดระบบเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

1. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเก่ียวกับสมาชิก จ�านวน 

4 รายการ

 1.1  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้ปกติ (ลูกหนี้ปกติผิดนัดช�าระหนี้)

 1.2   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) (ลูกหนี้ที่ให้ออกจากการเป็นสมาชิก)

 1.3  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ – ลูกหนีร้ะหว่างด�าเนนิคดี

 1.4  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ – ลูกหนีต้ามค�าพิพากษา

2. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญเกี่ยวกับการน�าเงินไปลงทุน

 2.1  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – สลากกินแบ่งรัฐบาล

 2.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เงินฝากสหกรณ์

เคหสถานนพเก้ารวมใจ  จ�ากัด

การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้วเงินที่ต้ังไปไหน

เนื่องจากสหกรณ์ฯต้องด�าเนินการตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ันลูกหนี้เงินกู้ และ

การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  ซึ่งก�าหนดไว้ว่า เพื่อ

ให้การบริหารลูกหนี้เงินกู ้ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็น การเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่

สหกรณ์ฯ จึงก�าหนดให้สหกรณ์ฯ ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  

ซึง่หมายถงึ ส่วนทีก่นัไว้ส�าหรับลูกหนีเ้งินกู ้และดอกเบีย้เงิน

ให้กู้ค้างรับที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ มีสาระส�าคัญดังนี้

1. การต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ แต่ไม่สามารถน�า

ไปจัดปันผล – เฉลี่ยคืน แต่สามารถน�าเงินจ�านวนดังกล่าว

มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ฯ ได้ตามเกณฑ์ 

2. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทกุประเภท เรียกเกบ็ได้ครบ 

เข้าสหกรณ์ฯตามบญัชีทีต่ัง้ไว้ สามารถน�าเงินจ�านวนดงักล่าว 

ไปจัดสรรเป็นเงินปันผล – เฉลี่ยคืน

คณะกรรมการติดตามหนี้สิน  ขอขอบคุณท่านสมาชิก

ทกุท่านทีป่ฏบิติัตามระเบยีบ ข้อบงัคับ ของสหกรณ์ฯ ก่อให้เกดิ

ความเจริญ มั่นคง และสมาชิกมีความสุข  

สวัสดีครับพบกันฉบับหน้า

รายงานการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 2561

ลูกหนี้ช�าระหนี้ทั้งหมด จ�านวน 230 ราย    

สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและน�าหุ้นช�าระหนี้จ�านวน 14 ราย

   รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น                           

การติดตามหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

การติดตามหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

การติดตามหนี้สิน เดือน มกราคม 2561  

สรุปการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

เป็นเงินจ�านวน 6,201,406.50 

เป็นเงินจ�านวน  1,280,270.00 

    7,481,676.50

เป็นเงินจ�านวน  5,552,086.50

เป็นเงินจ�านวน  11,982,833.31

เป็นเงินจ�านวน 7,481,676.50

เป็นเงินจ�านวน 19,464,509.81

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายงานการติดตามหนี้สิน ประจ�าเดือนมกราคม 2561 
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบรีุ

จ�ากัด ทุกท่านครับ ฉบับที่แล้วผมได้กล่าวถึงเงินกู ้

สวัสดิการไปแล้ว มีสมาชิกหลายท่านโทรศัพท์มาสอบถาม 

ผมจึงได้อธิบายถงึวัตถปุระสงค์ของโครงการและหลักเกณฑ์

การกู้ไปบ้างพอสมควร ท่านใดสนใจลองสอบถามเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯ ได้ครับ

ส�าหรับฉบบันี ้ผมขอแนะน�าสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านหนึง่

ที่ได้กู้เงินสวัสดิการประเภทนี้ไปลงทุนท�าธุรกิจเสริมด้าน

การเกษตร จนประสบผลส�าเร็จคือ อาจารย์บุญเกื้อ ชมฉ�่า 

อดีตครูช�านาญการพเิศษ โรงเรียนวัดแจ้งศริิสมัพนัธ์ หรือ 

“อาจารย์แป๊ะ” ในวงการต้นไม้ อาจารย์เล่าว่าเป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ ต้ังแต่รับราชการใหม่ๆ จนเกษียณอายุ

ราชการเม่ือปี  2558 โดยได้ใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ 

มาตลอด ต่อมา เม่ือปี 2552 มคีวามคดิว่าจะลงทนุท�าธุรกจิ

การเกษตร เพ่ือเป็นรายได้เสริม และจะได้ยึดเป็นอาชีพหลัก

หลังเกษียณอายุราชการ  ซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีได้พยายาม

ศกึษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร ศึกษาดูงาน และ

ศึกษาด้วยตนเองโดยการลงมือท�าจริง ลองผิดลองถูก 

จนเกดิความช�านาญและเช่ือมัน่ว่าสามารถท�าได้ จึงได้กู้เงิน

สวัสดิการจ�านวน 200,000 บาท จากสหกรณ์ฯ มาลงทุน

ท�ากิจการบริเวณที่ดินใกล้บ้าน

อาจารย์บอกว่าตอนเร่ิมต้นใหม่ๆ ก็ได้ซื้อกิ่งพันธุ์ไม้

หลายประเภทจากสวนทีเ่ช่ือถือได้มาขายต่อ ซึง่เป็นการลงทนุ

สูงแต่ได้ก�าไรน้อย ต่อมาเมือ่มต้ีนแม่พันธ์ุแล้ว จึงได้ทดลอง

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้จ�านวนมาก ต้นไม้

แต่ละชนิดอาจใช้วิธีการเดียวกันไม่ได้ผลต้องใช้เทคนิค

พิเศษเฉพาะตวั จนปัจจบุนัสวนอาจารย์บญุเก้ือ ชมฉ�า่ เป็นทีรู้่จกั

ของคนรักต้นไม้ ทัง้ไม้ผลและพชืสวนเป็นอย่างมาก โดยมี

น้องสาว 2 คน คอื คุณเลก็ และคุณแดง เป็นผู้ช่วยเผยแพร่

น�าสูต่ลาดต้นไม้ รวมทัง้นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ได้ตีพมิพ์

เร่ืองราวผลงานของอาจารย์และน้องสาวทั้งสองคนหลาย

ครัง้ นับว่าเป็นความส�าเร็จในธุรกิจดังกล่าวอย่างแท้จริง

ต้นไม้ที่ท�าชื่อเสียงให้กับสวนน้ี ได้แก่ มะม่วงอกร่อง

ทะวาย มะนาวแป้นสิรินนท์ ส้มโอพลอยชมพู น้อยหน่าพันธุ์

ฝ้ายเขยีวเกษตร 2 ฝร่ังหลายสายพันธ์ุ ได้แก่ วงัชมพู แดงทบัทมิ

สยาม กมิจู ซุย่หม่ี ซกีวั เจินจู หงเป่าซือ่ รวมทัง้พืชสวนหลายชนดิ 

เช่น  มะเขอืยาวสีม่วง มะเขอืเปราะ พริก เป็นต้น ก่อนจากกนั 

อาจารย์ได้ฝากบอกกับสมาชิกที่สนใจท�าธุรกิจเสริมให้

ประสพความส�าเร็จว่า 1)ต้องมคีวามตัง้ใจจริง  2)ต้องศกึษา

หาความรู้ให้ถ่องแท้ 3)ลงมือท�าด้วยตนเอง 4)ถ้ากู้เงิน

สหกรณ์ฯ ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร

ครับ.... คงพอรู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดีได้พอสมควร  

ท่านใดสนใจขอค�าปรึกษาได้ที่ “สวนบางไผ่พันธุ ์ไม้” 

ซอยวัดสังฆทาน ต�าบลบางไผ่ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี โทร. 085-326-6003  

อนึง่... สมาชิกท่านใดทีท่�าธุรกจิเสริมในอาชีพต่างๆ แล้ว

ประสบผลส�าเร็จมีความประสงค์จะเผยแพร่เป็นวทิยาทาน 

โปรดส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายมาให้ผมได้โดยตรงครับ

เงินกูอ้ยู่ประมาณ 1.5-2.5 บาท ซึง่เงินก�าไรส่วนนีจ้ะต้องน�าไปใช้เป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งจัดเป็นทุนส�ารอง ค่าบ�ารุงสันนิบาต  

จ่ายเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับ

สหกรณ์ในระหว่างปี เงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์

ไม่เกนิร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ และจ่ายเป็นทนุสะสมไว้เพ่ือด�าเนนิการ

ต่อจากหน้า 6
อย่างหนึง่อย่างใดของสหกรณ์ เช่น การจัดสวสัดกิารตามทีก่�าหนดใน

ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ครับ

เอกสารอ้างอิง 

1. นายปรเมศวร์ อนิทรชุมนมุ , รองอธิบดอียัการ จุลสาร ประกอบค�าบรรยาย 

ส�านักงานอัยการสูงสุด

2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 21 , 22 , 50

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 , 812
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย เพ็งศรี  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

      

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ ขอเรียนสมาชิกทกุท่านเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

ของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการในเดอืนทีผ่่านมา มสีมาชิกของ

สมาคมฯ ทีค้่างช�าระเงินค่าสงเคราะห์ศพ ได้มาช�าระเงินให้แก่สมาคมฯ 

จ�านวน 101 ราย ถอืว่าท่านสมาชิกให้ความร่วมมอืเพ่ือการพัฒนา

สมาคมฯ ให้มคีวามมัน่คงมากย่ิงขึน้ แต่ยังมสีมาชิกอกีจ�านวนหนึง่

ซึง่ยังคงค้างช�าระเงินค่าสงเคราะห์ศพรายเดอืนอกีจ�านวน 166 ราย 

จึงขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า การค้างช�าระเงิน

สงเคราะห์ศพรายเดือนจะมีผลในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตซึ่งอยู่

ระหว่างการค้างช�าระ และทายาทผู้รับผลประโยชน์อาจมีปัญหา

ในการขอรับสิทธิประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ได้ครับ

ในเดือนมกราคม 2561 คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ มมีตใิห้สมาชิกออกจาก

การเป็นสมาชิกจ�านวน 7 ราย เนื่องจากขาดการช�าระเงิน

สงเคราะห์ติดต่อกันเกิด 3 งวด ตามข้อบังคับก�าหนดไว้

“แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จะจดังานการประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่

เวลา 09.00 น. – 12 .00 น. ณ ห้องประชมุสหกรณ์ออมทรัพย์

ครนูนทบุรี ชั้น 4 ” ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี 2560  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้างต้น  เพ่ือรับทราบผลการด�าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ในปีที่ผ่านมาครับ

ไม่ได้มาจากสมอง.. มันมาจากหัวใจต่างหาก แม่นกจึงรักลูก

ของเขาไม่ต่างจากคน หรืออาจจะมากกว่าแม่บางคนด้วยซ�้าที่

เพียงให้ก�าเนิด แต่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยความรักหรือเอาใจใส่

คิดดูสิว่า ขนาดสมองของเขาเล็กแค่เพียงปลายนิ้วก้อย

แต่เขารู้ว่าจะให้ความอบอุน่แก่ลูก ให้อาหารลูก ปกป้องลูก และสอน

ต่อจากหน้า 11

ลูกบินได้อย่างไร ดังนั้นมนุษย์ซึ่งมีสมองใหญ่กว่าหลายสิบเท่า

ควรจะละอายให้มาก  ถ้าหากไม่สามารถท�าลายความรู้สึกด้านลบ

ออกไปเสียบ้างและเรียนรู้ที่จะรักด้วยหัวใจ

เพราะฉันเชื่อว่า..ความรักที่ออกมาจากใจย่ิงใหญ่จนไม่

สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือใดๆ ในโลกนี้

ท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบรีุ ทกุท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกีย่วกบัสมาชิก

ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านยังสามารถเป็น

สมาชิกของฌาปนกิจฯ ต่อได้ และ ในกรณีที่สมาชิกมีภาระ

ผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ฯ สมาคมฯจะต้องน�าเงิน

สงเคราะห์ที่จะได้รับไปช�าระหน้ีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ก่อนตามจ�านวนที่ท่านสมาชิกมีภาระผูกพัน

ทางการเงินกับสหกรณ์ฯ และส ่ วนที่ เหลือสมาคมฯจะ

ท�าการจ ่ายคืนให ้แก ่ทายาทผู ้ รับผลประโยชน์ต ่อไป

(ยกเว้นผู้ที่ขาดส่งการช�าระเงินค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี)

หมายเหต ุหากท่านมข้ีอสงสัยสามารถตดิต่อสอบถามได้ที่

นายวนัชัย ศรีเพ็ง โทร. 089-9147567 หรือเบอร์ 02-969-8201-2 

ต่อ 132 และ Fax 02-9698841 ID line : 02-969-8841 

ข่าวจากสมาคมครูไทยฯ (สสอค.) และสมาคมชุมนุมแห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) การก�าหนดส่งเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) 

ในส่วนที่สมาชิกช�าระไม่ทันในเดือนมกราคม 2561 สมาคมฯ 

ได้ให้สมาชิกขอยื่นอุทธรณ์ได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

และตดิต่อสอบถามข้อมลูได้ทีศ่นูย์ประสานงานฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูนนทบรีุช้ัน 2 โทร. 02-969-8841,02-9698201-2 ต่อ 221 

**สมาชิก สสอค.และ สส.ชสอ ที่ยังไม่ได้มาช�าระเงิน

คงสภาพปี 2561 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมฯจะไม่จ่าย

เงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทผู้รับโอนประโยชน์ในทุกกรณี 

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ จ�านวน 1 ราย

256,701
ช่ือ - นามสกลุ

นางธนพรรณ ทิลลส์นั 45 ปี

อายุ

ลาออก

40-50ปี

สหกรณ์ฯ

254,084

สฌ.นบ.

-

สส.อค.

-

สส.ชสอ.

หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั

สาเหตุการเสียชีวติ

1.

ล�าดบั
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

ตอบ
เนือ่งจากระบบประมวลผลจากโปรแกรม  รอเงินจากทกุหน่วย

งานจ่ายเงินให้ครบและประมาณผลได้ในวันที่ 1 ของเดือน ค่ะ

ตอบ
สมาคมฌา ปนกจิฯ มแีผนจะท�าการรับสมัครสมาชิกเพ่ิม  แต่

ยังไม่ได้ก�าหนดวันที่แน่นอนค่ะ

ถาม4

ถาม5

ท�ำไมวนัสิน้เดอืนจงึออกใบเสรจ็ตัวจรงิได้ ทัง้ทีจ่่ำยเงนิไปแล้ว

เมือ่ไหร่จะมกีำรเปิดรบัสมคัรสมำชิกฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เพิ่มเติม โดยเฉพำะผู้มีอำยุเกินที่ก�ำหนด

ตอบ
ถอนได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. และยอดเงินถอนได้ไม่

เกิน 300,000 บาท ถ้าถอนเกิน 300,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้า 

1 วันท�าการ (โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนได้ค่ะ)

ถาม3
กำรถอนเงนิฝำกจำกบญัชีของสมำชิก มเีงือ่นไขอย่ำงไรคะ

ตอบ
เพราะคณะกรรมการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการกู้

เงินแต่ละประเภท  เนื่องจากผู้ตรวจกิจการของสหกรณ์ฯได้มีการ

ตรวจสอบ และทักท้วงการอนุมัติกู้เงินค่ะ

ถาม1
ท�ำไม เดี๋ยวนี้กำรกู้สหกรณ์ฯ ถึงได้ยุงยำกมำกขึ้นครับ

ตอบ
บคุคลภำยนอกซึง่เป็นบคุคลของสมำชกิสำมัญ และต้องยืน่ใบ

สมัครตำมแบบที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด พร้อมค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ

หนึ่งร้อยบำท ค่ำหุ้นข้ันต�่ำ 300  บำท โดยมีสมำชิกสำมัญรับรอง

ไม่น้อยกว่ำสองคน และเงนิค่ำธรรมเนยีมแรกเข้ำนีไ้ม่คนืให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในเขตจังหวัด

นนทบุรี 2. เป็นบิดำ มำรดำ ของสมำชิก และคู่สมรส พี่น้องร่วม

บิดำ มำรดำ ของตนเอง และบุตรธิดำ โดยชอบด้วยกฎหมำย 

3. มิได้เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้

ยืมเงิน 4. มีควำมประพฤติดี เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ 

และยินดีปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค�ำสั่ง

ของสหกรณ์ฯ 5. สมำชิกสมทบให้มสีทิธไิด้รบับรกิำรต่ำงๆ ตลอดจน

ได้รับผลตอบแทนจำกกำรใช้บริกำรเช่นเดียวกับสมำชิกสำมัญ 

6. กู ้ฉุกเฉิน ได้เกินกว่ำค่ำหุ้นที่มีอยู่ร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรด�ำเนินกำร

2. รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด�ำเนินกำร

3. กำรค�ำ้ประกนัเงนิกูส้ำมญั และเงินกูอ้ืน่ๆ ทีต้่องใช้ค�ำ้ประกนั

4. สิทธิและค่ำตอบแทนซึ่งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรไว้เฉพำะ  

สมำชิกสำมัญ

หมายเหตุ สิทธิประโยชน์และหน้ำที่ใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ใน

ระเบียบให้เป็นไปตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด 

ถาม2
เป็นสมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร

สวัสดีค่ะ เดือนนี้มีของมาฝากท่านสมาชิก เกี่ยวกับการกิน

อาหาร “10  อาหาร  กินบ่อยๆ เสี่ยงตายไว” 

1. ไข่เยี่ยวม้า  มีสารตะกั่ว  ท�าให้กระดูกเปราะบางอาจได้รับ

สารพิษของตะกัว่  ท�าให้สมองเส่ือมเป็นหมนั  ดดูซมึแคลเซยีมน้อยลง 

และอื่นๆอีกมาก

2. ปาท่องโก๋  มสีารท�าให้กรอบ และฟู  มตีะกัว่ปนเป้ือนท�าให้

ไตท�างานหนักในการขับสารตะกั่ว ท�าให้คอแข็ง เจ็บคอง่าย

3.  เน้ือย่าง  เป็นกระบวนการย่างไฟทีก่่อให้เกดิสารเป็นมะเร็ง

4. ของหมกัดอง และของหมกัเกลือ  มโีซเดยีมสูง กนิบ่อยเกนิ

ไปหัวใจจะท�างานหนัก เกิดความดันเลือดสูง และโรคหัวใจได้ง่ายๆ 

5. ต้มหม ู มีคอเลสเตอรอลสูงกนิมากเส่ียงต่อโรคหวัใจ และ

เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

6. ผักขมและปวยเล็ง  มีสารอาหารสูง  แต่มีสารที่ท�าให้เกิด

การขับสังกะสี และแคลเซียมออกจากร่างกายท�าให้ร่างกายขาด

แคลเซียม

7. บะหมีส่�าเร็จรูป มสีารแต่งรส สารกนับดู กนิบ่อยๆร่างกาย

ขาดสารอาหาร และสะสมสารพิษในร่างกาย

8. เมลด็ทานตะวัน  มีไขมันอ่ิมตัวสูง กนิบ่อยเกนิไปอาจท�าให้

กระบวนการเคมีในร่างกายผิดปกติ  อาจเกิดโรคตับได้แก่ ตับแข็ง 

ไขมันในตับสูง

9. เต้าหูห้มกั เต้าหูย้ี้ กระบวนการหมกัอาจมกีารปนเป้ือนได้ง่าย 

กนิบ่อยๆ มอีนัตรายต่อผูสู้งอายุและเดก็ เกดิแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

เป็นอันตรายต่อร่างกาย

10. ผงชูรส  ไม่ควรกินเกิน 6 กรัม (1 ช้อนชา) กินมากไปจะ

เกดิกรดกลูตามิกในเลือดสูง ท�าให้ปวดหวัใจ ใจส่ัน คล่ืนไส้ มผีลต่อ

อวัยวะสืบพันธุ์ กินได้ครับแต่อย่ากินบ่อยๆเป็นการสะสมสารที่เป็น

โทษต่อร่างกายให้มีมากขึ้น
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ตายตาม..  ไม่ต่างจากนกกระเรียน ซึ่งถ้าคู่ตายก็จะไม่ยอมกิน

อาหารและตายตามเช่นกัน..แล้วแบบนี้จะบอกว่าพวกเขามีแต่

สัญชาตญาณได้อย่างไร

แล้ววันหนึ่งฉันก็เห็นนกขยับก้นท�าท่ากระสับกระส่าย

พอเขาลุกขึ้นฉันก็เห็นไข่สีขาว 2 ใบ ขนาดเล็กกว่าไข่นกกระทา

วางอยู่ ตลอดเวลากว่าสองอาทติย์ทีแ่ม่นกฟักไข่ ฉนัไม่เคยเหน็

เขาไปไหนเลย ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าเมือ่ฉนัต่ืนนอนหรือกลางดึก

เวลาฉนัลกุไปเข้าห้องน�า้ เขาน่ังแทบไม่กระดุกกระดิกจนฉนันึกว่า

เขาตายไปแล้วเพราะอดอาหาร  แต่พอฉันเข้าไปดูใกล้ๆ เขาก็

จะพองขนเหมือนจะขู่ไม่ให้เข้าใกล้ลูกของเขา ฉันว่าเขาเป็นแม่

ที่อดทนและเป็นห่วงลูกมากไม่แพ้คนเลยแม้แต่น้อย

ไม่นานนกัฉนักไ็ด้เหน็ลูกนกตวัจ๋ิวออกมาจากไข่ทัง้สองใบ..

มนัอ้าปากกว้างจนเหน็ล้ินแดงๆ ร้องหาอาหารตวัส่ันงันงก มนัทัง้

ดูตลกและน่าสงสาร เมื่อนั้นแหละที่แม่นกเร่ิมบินออกจากรัง

เพ่ือไปหาเหยือ่ แรกๆ เขาออกไปไม่นานกก็ลับมา พอลูกนกโตขึน้

เขากอ็อกไปตัง้แต่เช้าและกลับมาตอนเย็น คงต้องหาเหย่ือมากขึน้ 

และแล้ว..ก็ถึงเวลาส�าคัญเมื่อลูกนกโตพอที่จะหัดบิน

จะเปรียบไปกค็งเหมอืนแม่คนเวลาสอนลูกหดัเดนิ ซึง่ผูเ้ป็น

แม่จะต้องคอยเฝ้าดลููกอย่างใกล้ชิด แม่นกกเ็ช่นกนั ฉนัเหน็เขา

ค่อยๆ พาลกูบินออกจากรงัทีละนิดๆ ตอนแรกกเ็กาะอยูท่ีก่ิ่งไม้

ใกล้ๆ แล้วค่อยๆ เขยิบไกลออกไปเร่ือยๆ.. ทีน่่ารักคอืพ่อนกเอง

กเ็ฝ้าดอูยู่ไม่ห่าง และส่งเสียงเหมอืนคอยให้ก�าลังใจ มีอยู่คร้ังหนึง่

ที่ลูกนกยังบินไม่แข็งพอและตกลงที่พื้นซึ่งมีหมาเดินอยู่ ทั้งพ่อ

และแม่นกต่างส่งเสียงร้องลั่นไปหมดจนฉันตกใจ ต้องออกไป

ไล่หมา..แต่พอลูกนกบินขึ้นได้พวกเขาก็เงียบเลียงไป!

ดูๆ ครอบครัวของนกก็เหมอืนครอบครัวของคน มพ่ีอ แม่ 

ลูกที่รักกัน..ดูแลและเป็นห่วงกัน ถ้าใครเป็นอะไรไปพวกเขาก็

คงรู้สึกถงึความสูญเสียไม่แพ้เรา ความจริงฉนัว่าสัตว์มคีวามรู้สึก

ด้านบวกเหมือนคนทุกอย่าง แต่ด้านลบสิจะพบได้แต่ในมนุษย์

ทีเ่รียกตวัเองว่าสัตว์ประเสริฐเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก โลภ 

หลง อจิฉาริษยา อาฆาต เคยีดแค้น ชิงด ีชิงเด่น ฯลฯ นอกจากนัน้ 

ภายในจิตใจสัตว์ยังไร้ซึง่กเิลส ไม่มคีวามต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ 

แต่อย่างใด จะว่าไปกไ็ม่ต่างจากโยคทีีอ่อกไปบ�าเพ็ญเพียรในป่า 

ทีก่นิเมือ่หวิไม่มีเส้ือผ้าอาภรณ์หรือสมบตัใิดๆ ให้ยึดตดิ บางคร้ัง

ฉนักยั็งรู้สึกอจิฉาพวกเขาทีค่วามทกุข์ส่วนใหญ่คอืการดิน้รนเพ่ือ

ความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งถึงแม้จะต้องทนหิวในบางคร้ัง

แต่นั้นก็เป็นความทุกข์ที่สาหัสของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม

พวกนกัวชิาการทีบ่อกว่าสัตว์มเีพียงสัญชาตญาณ อาจใช้

เคร่ืองมือหรือการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพ่ือพิสูจน์  

และเมือ่เทยีบขนาดสมองของนกกบัคนจึงดเูหมอืนว่าสมองน้อยๆ 

ของนกคงคดิอะไรไม่ออก แต่ฉนัเช่ือว่าความรู้สึกดีๆ  หลายอย่าง

เพราะ รัก

ขณะทีเ่ขยีนตรงกบัวนัแห่งความรักพอด ีวฒันธรรมแต่ละ

เผ่าพันธุ์ แต่ละชาติ แต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันไป ตามบรบิท

ของตนเอง แต่กไ็ม่พ้นความรักความผกูพัน  คนไทยเรามดีตีรงที่

เป็นคนใจกว้างรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาโดยมิเคอะเขิน

ย่ิงเป็นวัฒนธรรมทีส่่งเสริมศลิธรรมอนัด ีเช่น ตรุษจีน ตรุษฝร่ัง

มังค่า คนไทยรับได้หมด ยิ่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรัก  

ความกตัญญู ยกย่องสรรเสริญบุคคล เรารับได้หมด

พูดถึงความรักส่ิงที่มีชีวิตย่อมมีความรัก ความผูกพัน  

จงรักภกัด ีรับผดิชอบ ฯลฯ หรือความรู้สึกอืน่ๆ อนัละเอยีดอ่อน

ที่มนุษย์มีโดยเฉพาะสัตว์เล็กๆ ซึ่งมักจะท�าส่ิงต่างๆ ด้วย

สัญชาตญาณ อย่าว่าแต่สัตว์ทีใ่ครๆ ว่ารู้ประสาแบบสุนขั แม้แต่

นกซึง่ดเูหมือนจะหดัยาก หรือไม่รู้ประสาเลย กม็คีวามรู้สึกเหล่านัน้ 

โดยเฉพาะในเร่ืองของความรัก ผมอ่านเจอบทความของ 

พา-ละ-เมอ พูดถึงเพราะรักด้วยหัวใจ

ตอนเช้าๆ ฉันชอบออกมาหน้าบ้านเห็นนกหลายชนิดมา

เกาะต้นไม้ ฉันตื่นเต้นมากตอนที่เห็นนกกางเขนมาท�ารังเพ่ือ

วางไข่ คร้ังแรกบนต้นโมกในโรงรถทีบ้่าน และไม่นานกม็ากนัอกี

ที่ต้นไม้จั๋งใต้ชายคา แล้วหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆ จนถึงขณะนี้

นับจ�านวนลูกนกที่ฟักไข่จากบ้านฉันได้เกือบ 20 ตัว! ฉันรู้สึก

ภมูใิจจริงๆ ว่าบ้านฉนัคงมีบรรยากาศคล้ายป่าหรือน่าอยู่ส�าหรับ

สัตว์มาก นกกาจึงได้มาอาศยั ทัง้ทีม่หีมาตวัตัง้สามตวัส่งเสียงดงั

และวิง่กันเพ่นพ่านไปหมด คร้ังหลังสุดนีแ้ปลกมากตรงทีน่กเขา

สองคูม่าท�ารังบนบานเกล็ดห้องน�า้ตรงห้องนอนของฉนัและห้อง

ลูกสาว ยิ่งท�าให้ฉันได้เห็นพฤติกรรมของพวกเขาอย่างใกล้ชิด

วันแรกฉันเห็นพวกเขาส่งเสียงเหมือนก�าลังปรึกษากันว่า

จะท�ารังตรงสาวนไหนของบานเกล็ดด ีต่อมาทัง้คูก่พ็ากนัไปคาบ

ก่ิงไม้เล็กๆ มาวางเต็มไปหมด พ่อนกบินไปบินมาทั้งวัน แล้ว

พวกเขากช่็วยกนัสานรังอย่างขะมกัเขม้น จนในทีสุ่ดกส็ร้างเสร็จ 

รังมีขนาดเล็กน่ารักพอดีตัวแม่นก แต่หลังจากนั้นฉันก็ไม่เห็น

พ่อนกอีกเลยเข้าใจว่าเขาคงไปหาเหย่ือมาป้อนแม่นกที่ต้อง

กกไข่ตลอดทั้งวันทั้งคืน หรือไม่ก็คอยผลัดเวรมาเฝ้า

แม่นกไม่ต้องกงัวลว่าคูข่องเธอจะทิง้ไปมใีครใหม่เพราะฉนั

รู้มาว่า นกเขาจะมีคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิต เคยมีเรื่องเล่าว่า  

เมื่อนกเขาตัวหนึ่งตาย คู่ของเขาก็ดิ่งหัวลงมาจากฟ้าโหม่งพ้ืน

สาระน่ารู้ 

กับครูนนท์
นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ 093-582-0355 
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 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด  

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  

ฝ่ายสินเช่ือโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย  
 นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ นายวิทยา ถาวรกันต์
กองบรรณาธิการ นายวิทยา น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ    อิ่มจิตร
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง
 นายวันชัย ศรีเพ็ง
 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายวิวัฒน์ กองแกน
 นายธนสาร รมยะพันธุ์
 นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
 นางพลูมาศ ทับเกร็ด
 นางสุนิสา เก่งสกุล

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบบัประจ�ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ที่เคารพทุกท่าน ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ

เกี่ยวกบัการปรับ สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกผูสู้งอายุ จากปีละ 

50 หุน้ เป็นเงิน 500 บาท เป็นปีละ 70 หุ้น เป็นเงิน 700 บาท  

(ส�าหรับสมาชิกผูสู้งอายุทีเ่กดิในวนัที ่29 กมุภาพันธ์ สหกรณ์ฯ 

จะมอบหุน้ของสหกรณ์จ�านวน 70 หุน้ ในวนัครบรอบเดอืนเกดิ) 

ทั้งนี้เร่ิมตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561เป็นต้นไป เมื่อวัน

พฤหัสบดทีี ่25 มกราคม พ.ศ. 2561 สหกรณ์ฯได้จัดการประชุม

คณะท�างานเกีย่วกบัการปรับปรุงระเบยีบ,ข้อบงัคบัของสหกรณ์ฯ

ให้เป็นปัจจุบนัคร้ังที ่1/2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ประชุมเวลา 14.00 น. อีกเรื่องที่จะแจ้งให้

ทราบคือสมาชิกที่ได้ยื่นเร่ืองขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบ

อทุกภยั สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามทีท่่านได้แจ้งไว้ 

ในวนัที ่5 กมุภาพันธ์ 2561 และสมาชิกสามารถตรวจสอบราย

ช่ือผู ้ที่ได้รับเงินสวัสดิการได้ที่ www.ntbcoop.com หรือ

สอบถามมาได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คุณสิริกร ปิยมาตย์  

ได้ทุกวันท�าการครับ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ได้มอบเงินงบประมาณโครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 เขต สมาคม

ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานทางการศึกษา 

สุดท้ายท่านประธานฯดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย พร้อมด้วย

ตวัแทนสมาชิกฯ ได้จับรางวลัส�าหรับสมาชิก ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เงินฝากออมทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ขัน้บนัได “ออมทรัพย์ทวีคูณ  

โครงการ 1” ขอแสดงความยินดีส�าหรับผู้โชคดีด้วยครับ


